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De uitlees- en sorteermogelijkheden van de
RH-Combi-Serie

Afbeeldingen maten en gewichten niet bindend. Wijzigingen voorbehouden.
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Productvriendelijk uitlezen en sorteren –
Harvesting success!
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Grimme inschuurtechniek:
Het maximale eruit halen!
Vele innovatieve ideeën en een groot

capaciteit, robuustheid en productvrien-

websorteerders samen met kloppers

aantal technische detailoplossingen

delijkheid gewaarborgd. – Zo ook bij

kan elke knolvorm worden gesorteerd.

zijn kenmerkend voor de Grimme

het uitlezen en sorteren in één gang met

Zo wordt het lezen, sorteren en inschuren

inschuurtechniek. Of het nu een

de RH-Serie in combinatie met leestafel

geoptimaliseerd op het gebied van

stortbunker, verlengband of hallenvuller

en sorteerinrichting; ofwel RH-Combi.

productvriendelijkheid en capaciteit!

betreft – te allen tijde wordt de

Door de machine uit te rusten met twee

UITLEES- EN SORTEERINRICHTING RH-COMBI

Uitgelezen voordelen
Draagrollen: De stabiele
constructie van de bunkerbodem
is vrijdragend. De robuuste
bunkerketting (1) met grote
looprollen aan de zijkant,
verzekeren een lange levensduur,
geringe rolweerstand en een
minimale vraag naar onderhoud.

Veel voordelen in één: Het
knikdeel (3) aan het einde van
de bunkerbodem breekt de
productstroom, waardoor het
product gelijkmatig wordt
doorgevoerd naar de reinigingsrollen. Een gelijkmatige toevoer
betekent betere reiniging en een
betere verdeling op het volgende
inschuurapparatuur.

Voor de beste reiniging- en
sorteereigenschappen: Met tot wel
14 polyuretaan-spiraalrollen (5/6)
kan de reinigingsinrichting geheel
naar keuze worden ingericht – voor
een extreem productvriendelijke en
effectieve reiniging. Het
bijzondere: Met deze spiraalrollen
kan ook zeer goed, effectief en
productvriendelijk worden
voorgesorteerd. De speciale
voorsorteerrollen (4) van
polyuretaan benaderen de
gebruikelijke vierkantsmaat (optie).

1

2

3

Maximale capaciteit: De diepe en zachte
lamellenvorm van de bunkerbodem (2) verzorgt
een optimale opvoer en daarmee een maximale
capaciteit. – De bunkerbodem waarborgt een
productvriendelijke behandeling, een gelijkmatige
toevoer en een geringe rolneiging van het
product. Daarbij is de bunker zeer gemakkelijk
en snel leeg te draaien.

4

5

6
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UITLEES- EN SORTEERINRICHTING RH-COMBI

Altijd een juiste keus: Verschillende
combinaties met stortbunkers uit de RH-Serie

RH 20-45: 9,5 m3 Bunkercapaciteit

RH 20-60: 14 m3 Bunkercapaciteit

RH 24-45: 11 m3 Bunkercapaciteit

RH 24-60: 17 m3 Bunkercapaciteit

WG

PT
CF
C
RH

PC

FC

PT
WG
EC
FC
RH
RHC
RHCF
PC

RH 24-60 XXL: 19 m3 Bunkercapaciteit

PT

PC

EC

Leestafel
Websorteerder (optie)
Grondafvoerband
Voorsorteerafvoerband (optie)
Stortbunker
Stortbunker met reinigingsinrichting
Zie RHC plus voorsorteerinrichting (optie)
Productafvoerband

CF C

RH

FC
EC
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9
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Afstrijkerfunctie

Terughoudfunctie

Goed opgelost: De afvoerbanden van de stortbunker zijn met de nieuwe FLIP-TEC-Functie
uitgerust. Dit systeem maakt het mogelijk om
snel de zijde van afgifte te veranderen – zonder
langdurige ombouw.

Het sixpack van Grimme: De onderlinge afstand
van de polyuretaan-spiraalrollen kan via de
bedieningsterminal van 5 tot 55 mm worden
versteld, om zo naar gelang het product de juiste
reiniging te garanderen. Dankzij de complete
hydraulische aandrijving is een traploos variabele
aandrijving van de reinigingsrollen mogelijk.

Een zuivere zaak: Met de optie TURBO-CLEAN
draaien de reinigingsrollen op maximale
snelheid, om zo door de middelpuntvliegendekracht de rollen te ontdoen van kleverige grond.
– Ideaal bij zware en/of kleverige grondsoorten!

Know-ho
en bewez
in de sto
van de n
is geschi
grond etc
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Goed verdelen is het halve werk: De verdeelband
verdeelt de productstroom in tweeën. Het product
kan dan door het personeel worden uitgelezen.
Door de goede verlichting biedt de machine ook
onder donkere omstandigheden vele mogelijkheden. De bandsnelheid is geheel traploos regelbaar.
13

Gemakkelijk vullen: Het aannamekleed
verhindert dat aardappelen uit de stortbunker
vallen. Het aannamekleed is in hoogte verstelbaar
en kan gemakkelijk aan verschillende kipwagens
worden aangepast. De dissel met knikfunctie
maakt demontage niet meer noodzakelijk.

17

1

12

7

Alles in de hand: Met de bedieningsterminal zijn alle belangrijke functies
te bedienen!

14

Succesvol systeem: Het optionele CAPACITY-CONTROLSysteem regelt de bunkerbodemsnelheid automatisch en zorgt voor een optimale toevoer van
product aan de reiningsrollen en andere volgende
inschuurapparatuur, zonder handmatig naregelen.
De besturing geschiedt via een ultrasone sensor.

15

Doeltreffend: Twee praktische afvalgoten
bevorderen het comfort van het personeel.
Stenen en kluiten worden direct op de
grondafvoerband getransporteerd.

16
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10

EAN

Know-how uit de oogsttechniek: Het alom bekende
en bewezen MULTISEP-System kan als optie
in de stortbunkers worden ingebouwd in plaats
van de normale reinigingsrollen. – Dit systeem
is geschikt voor reiniging van kluiten, loof, losse
grond etc!

ndegrond.
orten!
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Uitgelezen sorteermogelijkheden: Achter de leestafel zijn als optie twee websorteerders WG 900
te monteren. Deze twee websorteerders zijn ook apart inzetbaar. De kloppers van de sorteerder zijn
traploos instelbaar. De brede sorteerafvoerband voert het gesorteerde product naar links of naar rechts.

12
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11
15

7

7

18

16

Investering zonder sprongen: De productafvoerband uitgevoerd met een valbreker met
gasdrukcilinder. Uw voordeel: De valhoogten
worden drastisch gereduceerd en de kisten
worden nog productvriendelijker gevuld.

17

Totale controle: Met FLOW-CONTROL is het
starten en stoppen van de complete inschuurlijn
via één centrale bedieningsterminal mogelijk.
Alle Grimme machines laten zich gemakkelijk
door de FLOW-CONTROL-besturing koppelen.

18

Elegante toegang
naar de leestafel
met de neerklapbare
trap.

16
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24
-60

2.000 mm

2.000 mm

2.400 mm

2.400 mm

Bunkerbodemlengte

4.500 mm

6.000 mm

4.500 mm

6.000 mm

Bunkerbodemvorm

Knik boven

Knik boven en onder

Knik boven

Knik boven en onder

Bunkercapaciteit

9,5 m3

14 m3

11 m3

17 m3
Optie: 19 m3 (XXL-Versie)

Bunkerbodemsnelheid

Traploos 0,5–4 m/min.

Traploos 0,5–4 m/min.

Traploos 0,5–4 m/min.

Traploos 0,5–4m/min.

Reinigingsbreedte

2.000 mm

2.000 mm

2.400 mm

2.400 mm

Aantal rollen-C

8 Stuks

8 Stuks

8 Stuks

8 Stuks

Aantal rollen-CF

7+7 Stuks*

7+7 Stuks*

7+7 Stuks*

7+7 Stuks*

Toerentalverstelling van de rollen

Traploos 2 x 4

Traploos 2 x 4

Traploos 2 x 4

Traploos 2 x 4

Afstandverstelling van de rollen

5 –55 mm**, hydraulisch

5–55mm**, hydraulisch

5–55 mm**, hydraulisch

5–55 mm**, hydraulisch

Aannamehoogte

850–1.000 mm

850–1.000 mm

850–1.000 mm

850–1.000 mm

Aannamebreedte

3.000 mm

3.000 mm

3.000 mm

3.000 mm
Optie: 3.400 mm (XXL-Versie)

Hoofdaandrijving

7,5 kW Load-Sensing Pomp**

10 kW Load-Sensing Pomp**

10 kW Load-Sensing Pomp**

10 kW Load-Sensing Pomp**

Bediening

Bedieningsterminal GBT

Bedieningsterminal GBT

Bedieningsterminal GBT

Bedieningsterminal GBT

Afgiftehoogte grondafvoerband

800 mm

800 mm

800 mm

800 mm

Afgiftehoogte voorsorteerafvoerband 1.350 mm

1.350 mm

1.350 mm

1.350 mm

Afgiftehoogte productafvoerband

1.250 mm

1.250 mm

1.250 mm

1.250 mm

Grondafvoerband

800 x 3.000 mm bij C

800 x 3.000 mm bij C

800 x 3.000 mm bij C

800 x 3.000 mm bij C

Voorsorteerafvoerband

800 x 3.000 mm*

800 x 3.000 mm*

800 x 3.000 mm*

800 x 3.000 mm*

Productafvoerband

650 x 3.000 mm

650 x 3.000 mm

800 x 3.000 mm

800 x 3.000 mm

Aandrijving leestafel

4 kW Tandwielpomp
(7,5 kW met WG)

4 kW Tandwielpomp
(7,5 kW met WG)

4 kW Tandwielpomp
(7,5 kW met WG)

4 kW Tandwielpomp
(7,5 kW met WG)

Verdeelbandbreedte

2.200 mm

2.200 mm

2.200 mm

2.200 mm

Leestafelbreedte

720 mm

720 mm

720 mm

720 mm

Leestafellengte

2.000 m

2.000 mm

2.000 mm

2.000 mm

Totale leestafellengte

3.000 mm

3.000 mm

3.000 mm

3.000 mm

Sorteerlengte Web

1.500 mm

1.500 mm

1.500 mm

1.500 mm

Sorteerbreedte Web (per Web)

900 mm

900 mm

900 mm

900 mm

Snelheid Web

Traploos

Traploos

Traploos

Traploos

Snelheid klopper

Traploos

Traploos

Traploos

Traploos

Afgiftehoogte voorsorteerafvoerband WG 900/2*

950 mm

950 mm

950 mm

950 mm

Voorsorteerafvoerband bij
WG 900/2*

1.100 x 3.000 mm

1.100 x 3.000 mm

1.100 x 3.000 mm

1.100 x 3.000 mm

* Optie ** Afhankelijk van de uitvoering

Uw Grimme dealer is met raad en daad altijd in de buurt:

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG · Hunteburger Straße 32 · D-49401 Damme
Telefoon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-298
grimme@grimme.de · www.grimme.com

Afbeeldingen maten en gewichten niet bindend. Wijzigingen voorbehouden.
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Technische gegevens

